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 תאור הקורס

לשרשראות מקצועות המדע, ההנדסה והטכנולוגיה בלימודי הקורס מהווה קורס מבוא 

אדריכלות. המטרה המרכזית היא להקנות לסטודנטים, החל מהשלבים הראשוניים של לימודי 

ארכיטקטורה, חשיבה אינטגרטיבית והבנה מערכתית כוללת, תוך הקניית כלים בסיסיים 

ד בהבנת אפשרויות שילובם של וראשוניים, בתחומי ההנדסה המדע והטכנולוגיה. הקורס יתמק

השיקולים המדעיים, ההנדסיים והטכנולוגיים לצד שיקולים אומנותיים ועיצוביים כחלק 

אינטגרלי ובלתי נפרד מתהליך היצירה האדריכלית. משום רוחב היריעה וגיוונה חלקו של הקורס 

       יהיה סלקטיבי וממוקד בנושא או נושאים נבחרים.

 

  This course is an introduction to the courses in the field of science, engineering and 

technology in architectural studies. Its main target is to give the students, from the 

early stages of the architectural studies, an integrative and overall knowledge of 

systems in addition to basic tools in the field of science, engineering and technology.  

The course focuses on the possibilities to integrate aspects of science, engineering and 

technology beside artistic and aesthetic aspects, as an indispensable part of the 

architectural creation.  Because of the wide span of the course, part of it will focus on 

one or more specific areas of study.  

 

 

 דרישות הקורס 
 ההשתתפות בקורס, על כל פעילויותיו  היא חובה.  נוכחות בקורס היא חובה.  



 

 

 

 מרכיבי הציון הסופי

 52%עקב.  התרגילים כוללים גם בניית מודלים )מודלים תרגילים ומ 28בחינה מסכמת, %  08%

 (.   2%תרגילים 
התלמיד חייב לקבל ציון "עובר" בבחינה הסופית. אם ייכשל,  השתתפות פעילה ונוכחות חובה.  

 עליו לגשת שוב למועד ב'.

 

  בחינה

וסוגיות הבחינה המסכמת הינה בחינת רב ברירה והיא מחייבת שליטה במגוון נושאים, מושגים 

 שנלמדו בקורס. כמו כן כוללת הבחינה שאלות חישוביות. 

 

 )נתון לשינויים(נושאי הקורס 

כל מערך הנושאים של הקורס מלווה בדוגמאות ותקדימים של פרויקטים אדריכליים תוך 

להיבטים הפונקציונליים וחשיפה  התייחסות להיבטים המדעיים, ההנדסיים והטכנולוגיים

 והעיצוביים. 

 

 חשיבה מדעית, הנדסית וטכנולוגית באדריכלות וחשיבה מערכתית ואינטגרטיבית    -מבוא •  

מערכות אדריכליות ומופעים מרכזיים של מדע הנדסה וטכנולוגיה באדריכלות: גיאומטריה • 

       אקלים, תאורה ועוד. – ומורפולוגיה, מערכות סטרוקטורליות, בקרת הסביבה

       האדריכליותרכות מעות הסביבבעומסים •  

התמקדות במערכת הסטרוקטורלית כחקר מקרה להדגמת גישות  -המערכת הסטרוקטורלית 

   אינטגרטיביות ומערכתיות בשילוב מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדריכלות.

 . שיווי משקל, כוחות ומומנטים במערכות סטרוקטורליות•  

 באדריכלות ובטבע   בעיצוב סטרוקטורלי  הטרחות במבנים וסוגיות•  

   טיפולוגיה של סוגי מבנים•  

     סיכום•  
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